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tho;j;Jiu 

   md;ghh;e;j tPVX Njh;Tf;F gbf;Fk; ez;gh;fNs ,e;Ehy; KOf;f 
KOf;f fpuhkeph;thf mYtyh; gFjpf;nfd Nfl;fg;gLk; 25 jiyg;Gfspy; 25 
tpdhf;fis KOikahf ngwf;$ba tifapy; gy fpuhkeph;thf 
mYtyh;fspd; cjtpNahL njhFf;fg;gl;lJ. ,jid ed;F gad;gLj;jp 
nfhz;lhy; Njh;tpy; ntw;wp ngWtJ epr;rak;...  

“Mapuk; fLF %l;ilia Rke;jtid tpl xU fLfpd; Ritia 
Urpj;jtDf;Nf mjd; juk; GhpAk; mJNghy; ,e;Ehypd; juk;” 

( ,e;Ehypd; KOikahd Gj;jfk; Njitnadpy; vq;fis njhlh;G 
nfhs;sTk; ) 

 epWtdh;  

=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh; nry; : 86789 13626 

ghlj;jpl;lk; : 

1. கழபளந ழர்யளக அலுயர்களுக்கள ணிழனந யிதழகள், ணிகள் 

நற்றும் கடமநகள் 

2. அ.தழவயடு, ட்டள, சழட்டள, அடங்கல் 

3. ழஅமய, ழயரித்தழட்டம், ழயரியசூல் 

4. யருயளய்தழவு நளற்ங்கள் பமகள், ழஉரிமநமன 

யிட்டுக்ககளடுத்தல் 

5. ழச் சவர்தழருத்தம் 

6. குடியளபளச் சட்டங்கள் 

7. யருயளய்த் தரீ்யளனம் (ஜநளந்தழ), இளம்கள் 

8. ழக்குத்தமக, ழஎப்மட நற்றும் யடீ்டுநம எப்மட 

9. ழநளற்ம் 

10. ழடுப்பு 

11. ளச ஆதளபங்கள் தண்ணரீ் தரீ்மய பமகள் 

12. வரிடர் வநளண்மந, ழயளபணப் ணிகள் 

13. அபசு ழங்கில் ஆக்பநணங்கம அகற்றும் மடபமகள் 

14. இருப்புப் ளமதகள் 
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15. ககளம, தற்ககளம, அசளதளபணநபணம் ழகளம்வளது 

கழபளநழர்யளக அலுயர் வநற்ககளள் வயண்டின டயடிக்மககள் 

16. புமதனல் 

17. ிப்பு, இப்பு தழவுச் சட்டம் நற்றும் யிதழகள் 

18. ஏய்வூதழனத் தழட்டங்கள் 

19. யித்து ழயளபணத் தழட்டம் 

20. தநழமக பதமநச்சரின் உமயர் ளதுகளப்புத் தழட்டம் 

21. யிமளக்கள் நற்றும் களது அபசுயிமளக்கின் வளது கழபளநழர்யளக 

அலுயரின் பக்கழனப் ணிகள் 

22. சளன்றுகள் யமங்குயதழல் கழபளநழர்யளக அலுயரின் கடமநகள் 

23. யப்குதழ நற்றும் ஆதளபங்கம ளதுகளப்தன் பக்கழனக் கூறுகள் 

24. களல்மடப்ட்டி நற்றும் சளயடிகமப் பளநரித்தல் 

25. ஆதழதழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிர் 

 

 

 

1.கழபளந ழர்யளக அலுயர்களுக்கள ணி ழனந யிதழகள்: 

 

தநழழ்ளடு அமநச்சுப்ணி யிதழ 38(ி) (ii) ிற்வசர்க்மக X: 

 

1. யருயளய்த்துமனில் கழபளந ழர்யளக அலுயர் தயிக்கள ணி ழனநம், 

வபடி ழனநம் பநளக அமநந்தழருக்கும். 

 

2. இப்தயிக்கள ழனந அலுயர் சநந்தப்ட்ட கழபளநத்தழன் அதழகளப யபம்பு 

கற்ழருக்கழன் யருயளய் வகளட்ட அலுயபளகும். 

 

3. ணி ழனநங்கில் ின்ற்ப்டும் இட எதுக்கவடு(களது யிதழ 22) 

இப்தயிக்கள வபடி ழனநத்தழற்கும் களருந்தும்.  

இந்த வபடி ழனநத்தழற்கு எவ்கயளரு நளயட்டபம் எரு தி அகளகக் 

கருதப்டும். 

 

யனது யபம்பு: 
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  வபடி ழனநத்தழற்கு வதர்வு கசய்னப்டுகழன் ர் வதர்வு கசய்னப்டுகழன் 

ஆண்டின் ஜூம நளதம் பதல் ளள் 21யனது ழமவு கற்ழருக்க வயண்டும். 

  வபடி ழனநத்தழற்கு வதர்வு கசய்னப்டுகழன் ஆண்டின் ஜூம நளதம் பதல் 

ளகன்று 30 யனது படிவுற் (அல்து) 30யனது படிவுக்கூடின ந்த எரு ரும் 

இப்தயிக்கள வபடி ழனநத்தழற்கு தகுதழனற்யபளயளர். 

  ிற்டுத்த்ப்ட்வடளர் யகுப்பு அல்து அட்டயமண யகுப்பு நற்றும் மங்குடி 

இத்மத சளர்ந்தயர்களுக்கு அதழகட்ச யனது யபம்பு 40 ஆண்டுகளகும். 

  வநற்கசளன் யனது யபம்புகள் வபடி ழனநம் கசய்னப்டுகழன் பன்ளள் 

கழபளந அலுயர்க்வகள (அல்து) உனர் ீதழநன் தரீ்ப்புகின்டி ற்கவய கழபளந 

ழர்யளக அலுயர்களக ஈர்த்துக் ககளள்ப்ட்ட பன்ளள் கழபளந 

அலுயர்களுக்வகள களருந்தளது.  

கல்யித் தகுதழ: 

  தநழழ்ளடு நளழ நற்றும் சளர்ழமப் ணிகள் யிதழ 12 (அ) (1) நற்றும் குதழ 
இபண்டிலுள் அட்டயமண என்ழல் ழர்ணனிக்கப்ட்டுள் குமந்தட்ச 

களதுக்கல்யி.  

ிமணத்கதளமக: 

  இப்தயிக்கு ழர்ணனிக்கப்டும் எவ்கயளருயரும் ணினில் வசர்ந்த ளள் பதல் 

எரு நளதத்தழற்குள் ிமணத்கதளமகனளக ரூ.2000 கசலுத்த வயண்டும். 

  ிற்டுத்தப்ட்வடளர் ரூ. 1000 ிமணத்கதளமகனளக கசலுத்த வயண்டும். 

  ிமணத்கதளமக அஞ்சல் அலுயகத்தழல் மயப்புத் கதளமகனளக மயக்கப்ட்டு, 

கணக்மக நளயட்ட ஆட்சழனர் கனரில் ஈடு களட்ட வயண்டும். 

  கழபளந ழர்யளக அலுயர் எய்வு கறும் வளது, ணினிவு (அ) ணி ீக்கம் 

கசய்னப்டும்வளது, பளஜழளநள கசய்பம் வளது சம்ந்தப்ட்ட நளயட்ட 

ஆட்சழனபளல் அந்தத் கதளமக யிடுயிக்கப்டும். 

  அலுயர் நபணநமடந்தளல், அபசுக்கு அயர் கசலுத்த வயண்டின ளக்கழத் 

கதளமக துநழருப்ின், அமத ிடித்தம் கசய்து ககளண்டு நீதழத் கதளமக 

குடும்த்தளரிடம் யமங்கப்டும்.  

னிற்சழகள்: 

 

இப்தயிக்கு ழனநம் கசய்னப்ட்ட எவ்கயளருயரும் ழர்ணனிக்கப்ட்ட 
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களங்களுள்(3 ஆண்டுகள்) அபசு அிக்கும் கவழ்க்கண்ட னிற்சழகில் வதர்வு 

கற்ழருக்க வயண்டும். 

  ழ அமயப் னிற்சழ 

  கழபளந ழர்யளக அலுயர் னிற்சழ 

  கழபளந ழர்யளக அலுயர்கின் அதழகளபங்களும் கடமநகளும் 

  கழபளந சுகளதளபம் 

  கழபளநக் கணக்குகள் மடபம தல் 

  னிற்சழ படிந்தின்பு வதர்யில் வதர்ச்சழ க படினளநல், ணினிழருந்து 

யிடுயிக்கப்டும் ழமனில், னிற்சழக்குண்டள கசவுகள், னிற்சழக் களத்தழல் 

கற் சம்ம், டிகள் வளன்யற்ம தழருப்ிச் கசலுத்த வயண்டும். 

  தநழழ்கநளமழ தயிர்த்து ி கநளமழமனத் தளய்கநளமழனளகக் ககளண்டயர்கள் கழபளந 

ழர்யளக அலுயபளகப் ணினில் வசர்ந்த 2 யருடங்களுள் அபசுப் ணினளர் 

வதர்யளமக் குள பம் டத்தப்டும் தநழழ்கநளமழத் வதர்யில் வதர்ச்சழ 
களயிடின், அயர்கள் ந்த பன்ழயிப்பும் இன்ழ ணி ீக்கம் 

கசய்னப்டுயளர்கள். 

கழபளந ழர்யளக அலுயர் ( யி..ஏ ) V.A.O யின் ணிகள் 

  கழபளந ழர்யளக அலுயர் ( யி..ஏ ) ன்யர் யருயளய் ஆயணங்கமப் 

பளநரிப்து, ழ யரி உள்ிட்ட யரி யசூல்கள், ிப்பு நற்றும் இப்பு தழவு, சளதழச் 

சளன்று, யருநளச் சளன்று, இருப்ிடச் சளன்று யிழவனளகம், யித்துகள் குழத்த 

ஆய்யழக்மக, புனல், நமம, கயள்ம், வளன் இனற்மக சவற்ங்கின் ளதழப்புகள் 

குழத்து வநல் அதழகளரிகளுக்கு அழக்மக அனுப்புயது உள்ட களறுப்பு நழக்க 

பளநள ணிகமச் கசய்ன வயண்டினயர்களக உள்ர். 

  கழபளநத்மத ழர்யகழப்தற்கு  கழபளந ழர்யளக அலுயர் ( யி..ஏ ), கழபளந 

களயர், கழபளநப் ணினளர் நற்றும் ளசக் களயர் ( தமனளரி )  ளன்கு 

ஊமழனர்கள் ழனநழக்கப்டுகழளர்கள்.  

ணிகள் 

 

1. ட்டள கனர் நளற்றுதல். 

2. கழபளந கணக்குகம பளநரித்தல் நற்றும் னிபளய்வுப் ணி கசய்தல். 

3. ழயரி, கடன்கள், அியிருத்தழ யரி நற்றும் அபசுக்கு வசபவயண்டின கதளமககம 
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யசூழத்தல். 

4. சளதழச் சளன்று, யருநளச் சளன்று, இருப்ிடச் சளன்று, கசளத்து நதழப்பு சளன்று 

ஆகழமயனமய யமங்குயது குழத்து அழக்மக அனுப்புதல். 

5. களது நக்களுக்கு யங்கழகள் நற்றும் கூட்டுவு சங்கங்கிடநழருந்து கடன்கள் 

கறுயதற்கு சழட்டள நற்றும் அடங்கல்கின் கல்கம யமங்குதல். 

6. ிப்பு நற்றும் இப்பு தழவயடுகம பளநரித்தல். 

7. த ீயித்து, கயள்ம், புனல் வளன் இனற்மக வரிடர்கின் களளது உனர் 

அதழகளரிகளுக்கு அழக்மக அனுப்புதல், இனற்மக வரிடர்கின் களளது ற்ட்ட 

இமப்புகம யருயளய் ஆய்யளர் நதழப்ிடு கசய்பம் களளது உதயி கசய்தல். 

8. ககளம, தற்ககளம நற்றும் அசளதளபண நபணங்கள் ஆகழனமய குழத்து களயல் 

துமக்கு தகயல் கதரியித்தல் நற்றும் யிசளபமணக்கு உதயி புரிதல். 

9. களபள, ிவக் உள்ிட்ட வளய்களும் நற்றும் களல்மட வதளற்று வளய்கள் 

ற்ழன அழக்மக அனுப்புதல். 

10. இருப்பு ளமத கண்களணிப்ிற்கு ற்ளடு கசய்தல். 

11. கழபளந ஊமழனர்கின் சம்ப் ட்டினல் தனளரித்தல். 

12. களல்மடப் ட்டினல் நற்றும் சளயடிகின் கணக்குகமப் பளநரித்தல். 

13. கட்டிடங்கள், நபங்கள் நற்றும் அபசு பும்வளக்கு ழங்கமப் ளதுக்களத்தல். 

14. புமதனல்கள் ற்ழ வநல் அதழகளரிகளுக்கு தகயல் ககளடுத்தல். 

 

2. யருயளய் ழர்யளகத்தழல் கழபளந ழர்யளக அதழகளரினளல் மகனளப்டும் அ. 

தழவயடு , ட்டள , சழட்டள , அடங்கல் பதழன ற்ழ : 

 

கழபளநக் கணக்குகமப் பளநரித்தல் 

  கழபளநக் கணக்குகள் பளநரித்தல் ற்ழ அபசளம ண். 581 – ளள் 3-04-1987-இன் 

டி ணிகள் அட்டயமண உருயளக்கப்ட்டது. 

  இக்கணக்குகள் அமத்தும் ழம் சம்ந்தப்ட்டது ஆகும். 

  பு ண் (Survey Number): 

  எவ்கயளரு நளயட்டபம்  யட்டங்களகவும் (Taluk), யட்டங்கள்  

கழபளநங்களகவும் ிரிக்கப்ட்டிருக்கும். கழபளநங்கின் கவழ் ழங்கள்  

குதழகளகப் ிரிக்கப்ட்டு எவ்கயளரு குதழக்கும் எரு இக்கம் இடப்டும். 

அதற்குப் பு ண் (survey Number) ன்று கனர். 
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  ழம் கதளடர்ள யியபங்கள் இருதுமகில் பளநரிக்கப்டுகழன். 1. 

தழவுத்தும 2. யருயளய்த்தும 

  அமதப் ற்ழ சுருக்கநளக களண்வளம்.  

1. தழவுத்தும: 

  ளம் கசளத்து யளங்கும் வளது அல்து யிற்கும் வளது அந்தக் கழபனப்த்தழபத்மத 

(Sale Deed) சளர்தழயளர் (Sub- Registration Office)அலுயகத்தழல் தளன் தழவு கசய்ன 

வயண்டும்.  

2. யருயளய்த்தும: 

  இந்த துமனில்தளன் ழத்தழற்கள யியபங்கள் கவழ்க்கண்ட தழவயட்டில் 

இருக்கும். 

  ட்டள (Patta) 

  சழட்டள (Chitta) 

  அடங்கல் (Adangal) 

  அ’ தழவயடு (‘A’ Register) 

  ழத்தழற்கள யமபட ல்ம (FMB)  

ட்டள (Patta) : 

  ழத்தழன் உரிமந நக்கு தளன் இருக்கழது ன்தற்கள ஆதளபம் ட்டளயளகும். 

ட்டளமய மயத்துதளன் எரு ழத்தழன் உரிமந னளருக்கு ன்மத படிவு 

கசய்னப்டுகழன்து. ின்யரும் யியபங்கள் ட்டளயில் இருக்கும் :- 

  1. நளயட்டத்தழன் கனர், யட்டத்தழன் கனர் நற்றும் கழபளநத்தழன் கனர் 

  2. ட்டள ண் 

  3. உரிமநனளர் கனர் 

  4. பு ண்ணும் உட்ிரிவும் (Survey Number and Subdivision) 

  5. ன்கசய் ழநள அல்து புன்கசய் ழநள 

  6. ழத்தழன் பப்பு நற்றும் தரீ்மய  

சழட்டள (Chitta) : 

  எரு தி ருக்குக் குழப்ிட்ட கழபளநத்தழல் வ்யவு ழம் இருக்கழகதன்று 

அபசளங்கம் மயத்தழருக்கும் தழவயடு. இதழல் கசளத்தழன் உரிமநனளர் கனர், ட்டள 
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ண்கள், ழம் ன்கசய் அல்து புன்கசய் னன்ளடு, தரீ்மய கட்டின யியபங்கள் 

ல்ளம் இருக்கும். 

  அடங்கல் (Adangal) : 

  எரு கழபளநத்தழல் இருக்கழ கநளத்த சர்வய ண்கள் அடங்கழன தழவயடு. இதழல் 

குழப்ிட்ட சர்வய ண்ணுக்கு உரின ழம் னளர் கனரில் இருக்கழது, ட்டள ண் 

நற்றும் ழத்தழன் னன்ளடு ன் வளன் யியபங்கள் இதழல் இருக்கும்.  

அ’ தழவயடு (‘A’ Register) : 

  இப்தழவயட்டில் 

1. மமன ழ அமய ண், உட்ிரிவு ண், (Survey Number and Subdivision) 

2. பனத்துயளரி(ப), சர்க்களர் (ச), அல்து இளம் (இ), 

3. ன்கசய் (), புன்கசய் (பு), நளளயளரி (நள), தரீ்வு ற்டளத தரிசு (த.ீ.த), 

பும்வளக்கு, 

4. ட்டள ண் நற்றும் தழவு கற் உமடமநனளரின் கனர், 

5. ழத்தழன் பப்பு நற்றும் தரீ்மய, வளன் யியபங்கள் இருக்கும்.  

ழத்தழற்கள யமபட ல்ம (FMB) : 

  ழத்தழற்கள யமபடம். இது இடம் வ்யளறு  குதழகளக 

ிரிக்கப்ட்டுள்து ன்மதக் களட்டுகழது .  

கழபனப் த்தழபம் (Sale Deed) : 

  கசளத்து யளங்கும் வளது அல்து யிற்கும் வளது அந்தக் கழபனப் த்தழபத்மதச் சளர் 

தழயளர் அலுயகத்தழல் (Sub- Registration office) தழவு கசய்ன வயண்டும். கழபனப் 

த்தழபத்தழல் கவழ்க்கண்ட பக்கழனநள யியபங்கள் இருக்கும். 

1. ளதழக் ககளடுப்யரின் கனர், பகயரி 

2. ளதழ யளங்குயரின் கனர், பகயரி 

3. வ்யவு அவு 

4. வ்யவு கதளமகக்கு யிற்கப்டுகழது 

5. கசளத்து யியபம் 

 

  கசளத்து யியபத்தழல் ளம் யளங்கும் ழத்தழன் அவு, அது ந்தப் பு ண்ணில் 

அமநந்தழருக்கழது, ட்டள ண், அது ந்தக் கழபளநத்தழல் இருக்கழது நற்றும் 

யட்டம், நளயட்டம் ற்ழன யியபங்கள் இருக்கும். ழம் யடீ்டு நமனளக 

இருந்தளல் அதனுமடன அங்கவகளபம் கற் யியபங்கள் நற்றும் ிளட் ண் 

பதழனமய இருக்கும். கழபனப் த்தழப பதல் தளின் ின் க்கம் சளர்தழயளர் 

Download more study materials visit www.tnpsctamil.in



ntw;wp!  ntw;wp!!  ntw;wp!!! 
fpuhkeph;thf mYtyh; Njh;T gapw;rp ifNaL 

 

 ntw;wp ngw tho;j;Jf;fSld;....  Page 9 
=uhk; Nfhr;rpq; nrd;lh;- Gspaq;Fb jpUney;Ntyp khtl;lk; 

cyfj;juk; tha;e;j TET,TNPSC,VAO nkl;Bhpay;fs;   nry; : 86789 13626 

அலுயகத்தழல் தழவு கசய்னப்ட்ட பள யியபங்கள் இருக்கும். 

1. தழவு ண் நற்றும் யருடம் 

2. கசளத்து ளதழக் ககளடுப்யரின் புமகப்டம்b, மகவபமக, மககனளத்து, பகயரி 

3. கசளத்து ளதழ யளங்குயரின் புமகப்டம், மகவபமக, மககனளத்து, பகயரி 

4.புமகப்டங்கில் சளர் தழயளரின் மககனளப்ம் 

5. தழவு கசய்னப்ட்ட ளள், யியபம், தழவு கட்டணம் கசலுத்தழன யியபம் 

சளர்தழயளர் அலுயகத்தழன், யியபம் ஆகழனமய 

6. இபண்டு சளட்சழகின் மககனளப்ம் நற்றும் பகயரி 

7. கநளத்தம் த்தம க்கங்கள் 

8. கநளத்தம் த்தம தளள்கள் 

9. தநழழ்ளடு அபசழன் ஸ்டிக்கர்.  

Land document: 

  01.07.06 பதல்தளன் கழபனப் த்தழபத்தழல் கசளத்து யிற்யர் நற்றும் 

யளங்குயர்கின் புமகப்டங்கள் எட்டும் பம அபசளல் 

மடபமப்டுத்தப்ட்டது. கசளத்து யளங்குயர் புமகப்டம் இபண்டும் கசளத்து 

யிற்யரின் புமகப்டம் என்று எட்டப்ட்டு இருக்கும். இதற்கு பன் தழவு 

கசய்னப்ட்ட ஆயணங்கில் புமகப்டங்கள் இருக்களது. 18.05.09 பதல் இந்த 

பமனிலும் நளற்ம் கசய்னப்ட்டு கசளத்து யளங்குயரின் புமகப்டம். 

இபண்டிற்குப் தழளக என்று எட்டிளல் வளதும் ன் பம மடபமக்கு 

யந்தது. 

  இது தயிப எவ்கயளரு தளின் இரு க்கபம் இந்தக் கழபனப் த்தழபம் கநளத்தம் 

த்தம க்கங்கள் (Sheet) ககளண்டது நற்றும் அந்தப் க்கத்தழன் ண், ஆயண 

ண், யருடம் வளன் யியபங்கள் சளர்தழயளர் அலுயகத்தழபளல் 

குழக்கப்ட்டிருக்கும்.எவ்கயளரு தளின் ின்புபம் இந்தக் கழபனப் த்தழபம் 

த்தம தளள்கமக் ககளண்டது. அந்த தளின் ம்ர், ஆயண ண், யருடம் 

பதழனமய குழக்கப்ட்டு சளர்தழயளர் மககனளப்ம் இருக்கும். 

  ளம் தழவு யியபங்கள் பத்தழமபத் தளள்கில் மடப் கசய்பம் வளது அதன் 

பன்க்கம் நட்டும் தளன் மடப் கசய்ன வயண்டும். எவ்கயளரு க்கத்தழற்கும் 1ல் 

இருந்து ஆபம்ித்து யரிமசனளக இக்கம் இடப்டும்.. அதளல் தளள்கின் 

ண்ணிக்மகபம் க்கபம் சநநளக இருக்கும். டுத்துக்களட்டளக 16 பத்தழமபத் 

தளள்கில் மடப் கசய்தளல் 16 க்கங்கள் இருக்கும். ஆளல் சளர்தழயளர் 

அலுயகத்தழல் தழவு கசய்பம் வளது தழயின் யியபங்கள் அமத்தும் பதல் 

தளின் ின்பும் குழக்கப்ட்டிருக்கும். 
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  சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் இமதபம் எரு க்கநளக கணக்கழல் டுத்துக் 

ககளண்டு இக்கம் ககளடுப்பளர்கள். அதளல் கநளத்தம் 16 தளள்கள்தளன் 

இருக்கும். ஆளல் க்கங்கள் நட்டும் 17 ஆகழயிடும்.  

தழவு கசய்பம் பம: 

  ளம் யளங்கும் இடம் என்று அல்து அதற்கு வநற்ட்ட பு 

ண்கில்அமநந்தழருக்களம். எவ்கயளரு பு ண்ணிற்கும் அது 

அமநந்தழருக்கும் இடத்மத களறுத்து அபசளங்கம் நதழப்ீடு கசய்து எரு யிம 

ழர்ணனம் கசய்பம். அதற்கு கனர் Guide line value . 

  ளம் த்தழபம் தழவு கசய்பம் வளது இந்த கனர் Guide line valueக்கு 8% பத்தழமப 

தளள்களக யளங்கழ அதழல் கழபனப் த்தழபத்தழன் யியபங்கள் மடப் கசய்து 

சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் தளக்கல் கசய்ன வயண்டும். பள நதழப்ிற்கும் (8%) 

பத்தழமபத்தளள்கள் யளங்க படினளத ழமனில், தளயது எரு நதழப்ிற்கு 

பத்தழமபத் தளள் யளங்கழயிட்டு நீதழ கதளமகமன சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் 

கசலுத்தளம். 

  இதற்கு 41 ன் டியத்மத பூர்த்தழ கசய்ன வயண்டும். அதழல் யளங்க வயண்டின 

பத்தழமபத் தளள்கின் நதழப்பு, ளம் யளங்கழன பத்தழமபத் தளின் நதழப்பு,, நீதழ 
கசலுத்த வயண்டின கதளமக பதழன யியபங்கம பூர்த்தழ கசய்து கழபனப் 

த்தழபத்துடன் இமணத்து சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் தளக்கல் கசய்ன 

வயண்டும். நீதழ கசலுத்த வயண்டின கதளமக ரூளய் ஆனிபம் யமப இருந்தளல் 

ணநளக கசலுத்தழ யிடளம். அதற்கு வநல் இருக்கும் ட்சத்தழல் களவசளமனளக 

(Demand Draft) கசலுத்த வயண்டும். களவசளம னளர் கனரில் டுக்க வயண்டும் ன் 

யியபம் அந்தந்த சளர்தழயளர் அலுயகத் தகயல் மகனில் 

குழக்கப்ட்டிருக்கும். 

  தழவுக் கட்டணநளக Guide line valueயில் இருந்து (1%) நற்றும் கணிி கட்டணம் 

ரூளய் 100ம் தழவு கசய்னப்டும் வளது சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் கசலுத்த 

வயண்டும். இதுவும் ரூளய் ஆனிபம் யமபனில் ணநளகவும் அதற்கு வநல் 

களவசளமனளகவும் கசலுத்த வயண்டும். 

  பத்தழமபத் தளள்கில் கழபனப் த்தழப யியபங்கள் மடப் கசய்து, எவ்கயளரு 

க்கத்தழலும் கவழ்குதழனில் எரு பும் கசளத்து யளங்குயரும் நறுபும் கசளத்து 

யிற்யரும் மககனளளத்து இட வயண்டும். ின்பு சளர்தழயளரிடம் இந்தக் கழபனப் 

த்தழபத்மதப் தழவு கசய்யதற்களக தளக்கல் கசய்ன வயண்டும். 
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  சளர்தழயளர், கசளத்து யளங்குயர் நற்றும் யிற்யரின் புமகப்டம், அமடனள 

அட்மட பதழனமயகமபம், நற் ல்ள யியபங்கமபம் சரி ளர்த்து யிட்டு 

கழபனப் த்தழபத்தழற்குப் தழவு இக்கம் ககளடுப்ளர். ளம் கசலுத்த வயண்டின தழவுக் 

கட்டணத்மதச் கசலுத்தழன ின் ழம் யிற்யர் நற்றும் யளங்குயரின் 

புமகப்டங்கள் பதல் பத்தழமபத் தளின் ின்பும் எட்டப்ட்டு அயர்களுமடன 

மககனளப்ம், பகயரி, மகவபமக பதழனமய யளங்கப்டும். புமகப்டங்கின் 

வநல் சளர்தழயளர் மககனளப்ம் இடுயளர். சளட்சழகள் மககனளப்நழடுயர் இத்துடன் 

தழவு ழமவு கறும். 

  தழவுக் கட்டணம் கசலுத்தழன இபசவதழல், சளர்தழயளர் நற்றும் கசளத்து 

யளங்குயர் மககனளப்ம் இட வயண்டும். கசளத்து யளங்குயர் தழவு கசய்னப்ட்ட 

த்தழபத்மதக் குழப்ிட்ட சழ ளட்களுக்குப் ிகு, இந்த இபசவமதக் களட்டி 

சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் கசன்று கற்றுக் ககளள்ளம். அயமபத் தயிப 

வயறு னளபளயது கசன்று யளங்க வயண்டினதழருந்தளல், இபசவதழல் அந்த ரும் 

மககனளப்நழட வயண்டும். 

  த்தழபப்தழயின் வளது Guide line value-யிற்கு 8% பத்தழமபதளள் யளங்க வயண்டும். 

அபசளங்கத்தளல் ழர்ணனிக்கப்ட்ட Guide line value அதழகநளக இருக்கழது  

ண்ணும் ட்சத்தழல் ளவந கசளத்தழற்கு எரு நதழப்பு ழர்ணனம் கசய்து அந்த 

நதழப்ிற்கு 8% பத்தழமபத்தளள் யளங்க வயண்டும். அமத சளர்தழயளர் தழவு 

கசய்து யிட்டு pending document  பத்தழமப இட்டு யிடுயளர். நளயட்ட ஆட்சழனர் 

அலுயகத்தழல்(Collector office) இதற்ககன்று எரு ிரிவு இருக்கழது. அங்கழருந்து 

அபசளங்க அலுயர் எருயர் யந்து இடத்மத ளர்மயனிட்டு, அமதச் சுற்ழ உள் 

சர்வய ண்கின் நதழப்ம மயத்து Guide line value சரினளதள ன்மத படிவு 

கசய்யளர். அல்து அயவப எரு நதழப்ம ழர்ணனம் கசய்யளர். 

  Guide line value சரினளக இருக்கழது ன்று அயர் படிவு கசய்பம் ட்சத்தழல் Guide line 

value-யிற்கும் ளம் ழர்ணனித்த நதழப்ிற்கும் உள் யித்தழனளசத் கதளமகனில் 8% 

ணநளக கட்ட வயண்டும் அல்து அயர் ழர்ணனம் கசய்த நதழப்ிற்கும், ளம் 

ழர்ணனம் கசய்த நதழப்ிப்ற்கும் உள் யித்தழனளசத் கதளமகனில் 8% ணநளக கட்ட 

வயண்டும். அப்களளது தளன் ளம் தழவு கசய்த document ம்நழடம் 

எப்மடக்கப்டும். இந்த பம 47A ிரிவு ன்தளகும். எரு குழப்ிட்ட 

களத்தழற்குள் நீதழ கதளமகமன சளர்தழயளர் அலுயகத்தழல் கசலுத்தழ 
த்தழபத்மதப் க வயண்டும். இல்ம ன்ளல் அது அந்த நளயட்டத்தழன் நளயட்ட 

ஆட்சழனர் அலுயகத்தழற்கு அனுப்ப்டும். ளம் அங்கு கசன்று அந்த யித்தழனளசத் 

கதளமகமன கசலுத்தழ கற்று ககளள்ளம்  
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ழமனள ‘அ’ தழவயடு: 

  இப்தழவயடு ழ உட்ிரிமயபம், அயற்ழல் ற்டும் நளறுதல்கமபம் 

களண்ிக்கும் ழமனள தழவயடு ஆகும். 

  ழயரி தழட்டப் ணிகள் படிக்கப்ட்டு, ின்ர் பளநரிப்புக்களக எவ்கயளரு 

யருயளய்க் கழபளநத்தழற்கும் தித்தினளக ‘அ’ தழவயடு பதழல் மகனளல் 

ளதப்ட்ட ிபதழ யட்டளட்சழனளர் அலுயகத்தழல் எப்மடக்கப்ட்டு கழபளந 

ழர்யளக அலுயர்களுக்கு யமங்கப்ட்டது.ின்ர் அந்தப் ிபதழ என்று 

அச்சழடப்ட்டு அமத்து கழபளநங்களுக்கும் ககட்டி அட்மட வளட்ட தழவயடுகளக 

யமங்கப்ட்டுள்து. 

  இப்தழவயட்டில் பதல் குதழனளக யருயளய்க் கழபளநத்தழன் யபளற்றுக் 

குழப்பு(Descrptive Memoir) யமங்கப்ட்டுள்து. 

  இந்த யபளற்றுக் குழப்ில் பதல்குதழனில் யருயளய்க் கழபளநத்தழன் 

யருயளய்க்குண்டள அமத்து யியபங்களும் அடங்கும்.  

ழமனள ‘அ’ தழவயட்டின் யிபம் 

  கழபளநத்தழன் கனரும், உரிமந பமபம். 

  அமநயிடம், 

  பப்பும் ல்மபம். 

  கயவ்வயறு யமகப்ளட்டின் பப்பு. 

  ல்ம யமபனறுத்தல். 

  நக்கள்கதளமக. 

  ழ உமடமநகள். 

  புன்கசய் கதளகுதழகள். 

  ளச யியபங்கள். 

  குடி நபநளத்து. 

  கழணறுகள். 

  யமகப்ளடும், யரியிதழப்பும். 

  நீன்யம். 

  களதுக்குழப்பு. 
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  ’அ’ தழவயடு மடபமனில் கவழ்க்கண்ட 11-கங்கில் பளநரிக்கப்ட்டு 

யருகழது. 

  -பு ண், உட்ிரிவு ண். 

  -மமன பு ண், உட்ிரிவு ண் 

  -பனத்துயளரி(ப) அல்து இளம்(இ) 

  -யமகப்ளடு(ன்கசய்/புன்கசய்) 

  -இருவளக ன்கசய் ில் கநளத்தத் தரீ்மய யதீம். 

  -நண் யபம், பகபம். 

  -தபம். 

  -கலக்வடர் என்றுக்கு தரீ்மய யதீம். 

  -பப்வு. 

  -ட்டள ண் நற்றும் தழவுகற் ழ உமடமநனளரின் கனர். 

  -குழப்பு  

’அ’ தழவயட்மடப் பளநரிப்து 

  இப்தழவயடு இபண்டு ிபதழகளக யட்டளட்சழனர் அலுயகத்தழல் என்றும், VAO 

யிடம் என்றும் பளநரிக்கப்டும்.  

’அ’ தழவயட்டிம நளற்ம் கசய்பம்வளது 

  இப்தழவயட்டில் ழமனளக நளற்ம் கசய்பம் பு உட்ிரிவு நளறுதல்கள், ழ 

டுப்பு, ழ எப்மடப்பு, ழ நளற்ம் சம்ந்தப்ட்ட நளறுதல்கள் ற்டும் வளது 

யட்டளட்சழனர் கழபளந ழர்யளக அலுயரிடம் உள் ிபதழனிலும் தழன வயண்டும். 

  வநற்கண்ட நளறுதல்கம ‘அ’ தழவயட்டில் தழபம் வளது அம்நளறுதலுக்கு – 

உண்டள ஆமண ண் நற்றும் னளபளல் யமங்கப்ட்டது அல்து கவழ்ழமனில் 

உள் யருயளய் ஆய்யளர் ழமக்கு வநற்ட்டயர்கள் நட்டுவந இதற்கு 

சளட்சழனளய் ‘அ’ தழவயட்டில் – சுருக்ககளப்ம் கசய்ன வயண்டும். 

  க்களபணத்மத ககளண்டும் கழபளந ழர்யளக அலுயர் இப்தழவயட்டில் நளற்ம் 

கசய்னக்கூடளது. 

  தற்வளது யியசளன ழங்களுக்கு எரு தழவயடும், கழபளந த்தத்தழற்கு எரு 

தழவயடும்  எரு கழபளம்த்தழற்கு இபண்டு ‘அ’ தழவயடுகள் பளநரிக்கப்டுகழது.  
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கபங்கில் ‘அ’ தழகயடு பளநரிப்பு: 

  கப ழம அமயக் கணக்ககடுக்கப்ட்ட கபளட்சழனில் பளயதும் வசர்த்துக் 

ககளள்ப்ட்ட கழபளநங்கின் குதழ யளர்டு யளரினளகவும், ழ அமய 

யளரினளகவும் ழம தழவயடு “அ“- யில் ளதப்ட வயண்டும். 

  ’அ’ தழவயட்டில் எவ்கயளரு கப ழ அமய ண், அதனுமடன உரிமந பம, 

பப்வு ஆகழன யியபங்கள் ளதப்ட வயண்டும். 

  ’அ’ தழவயட்டில் கர்ப் குதழனளக இருந்தளல் கர்ப் குதழ ன்றும், கழபளநப் 

குதழனளக இருந்தளல் கழபளநப் குதழ ன்று குழப்ிட வயண்டும். 

  தநழழ்ளடு அபசழளல் இபளணுயப் குதழக்கு எதுக்கப்ட்ட இடநளக இருந்தளல் – 

அத்தமகன ழஅமய ண் தழவப குழப்பு கத்தழல் “இபளணுய ழம்” ன்று 

குழப்ிட வயண்டும் இவத வளன்று ‘ இபயில்வயக்கு‘ கசளந்தம் ஊபளட்சழக்கு 

கசளந்தம் ன்து குழப்ிட வயண்டும். ஜநளந்தழனின் வளது ‘அ’ தழவயடு 

வசளதம 

  ஜநளந்தழனின் வளது யட்டளட்சழனர் அலுயகத்தழல் பளநரிக்கப்டும் ‘அ’ 

தழவயட்டுடன் கழபளநத்தழல் பளநரிக்கப்டும் தழவயட்டிம எப்ிட்டுப் ளர்த்து 

அதற்குண்டள சளன்று யட்டளட்சழனபளல் யமங்கப்ட வயண்டும். 

  இதம ஜநளந்தழ அலுயர் தணிக்மக வநற்ககளள் வயண்டும்.  

’A’ தழகயட்டின் உள்டக்கம் 

  இது எவ்கயளரு யமகனின் கவழ் உள் ழத்தழப் பப்பம், தரீ்மய யதீத்மதபம் 

களட்டுகழ ‘A’ தழகயட்டின் கதளகுப்ளகும். 

  அபசு ழம்(யமகப்ளடு) 

  அபசழன் கட்டுளட்டில் உள்மய 

  அபசழன் கட்டுளட்டில் இல்ளதமய 

   தித்திவன களட்ட வயண்டும். இயற்ம ஆண்டுவதளறும் ஜநளந்தழனின் 

வளது களட்ட வயண்டும். ழயரித் தழட்டத்தழற்குப் ின்ர் எவ்கயளரு சழனிலும் 

ற்டும் நளற்ங்கள் குழத்து இதழல் ஆண்டுவதளறும் குழப்ிட வயண்டும்.  

கழபளநக் கணக்கு ண் 6: 

  இப்தழவயட்டிம 6, 6-A ன்று இபண்டு ிரிவுகளக பளநரிக்க வயண்டும். 
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  தண்ணரீ் தரீ்மய யிதழப்பு ற்ழ களட்டும் தழவயடு ஆகும். சழ ஜளஸ்தழ, தரீ்மய 

ஜளஸ்தழ பமனில் யிதழக்கப்டும் அபளதத் கணக்குகள் கணக்கு ண் 6-இல் 

பளநரிக்கப்டும்.  

கழபளநக் கணக்கு ண் 6-A உள்டக்கம்: 

  எவ்கயளரு ட்டளதளபபளலும் ீர்ப்ளய்ச்சப்ட்ட தண்ணரீுக்களக கசலுத்தப்ட 

வயண்டின கட்டணத்மத கூட்டி யரும் கநளத்தத்மத கழபளநக் கணக்கு 10-இல் – 2 – 

ிரிவுக்கு டுத்துச் கசல்லும் தழவயடளகும். (வளஸ்டிங் ரிஜழஸ்டர்).  

கழபளநக் கணக்கு ண் 7: 

  னுநதழ இன்ழ பும்வளக்கு, தரீ்மய யிதழக்கப்ட்ட தரிசு நற்றும் தரீ்மய 

யிதழக்கப்டளத தரிசு ஆகழன ழங்கின் அனுவளகம் கசய்னப்டும் 

புப்பப்மபம், ல்யமக யருயளய்கமபம் அதற்குண்டள வநல் யரிகளும் 

களட்டப்டும் தழவயடு ஆகும். இது இபண்டு ிரிவுகளகப் பளநரிக்கப்ட 

வயண்டும். 

  ிரிவு-1: பும்வளக்கு ழம், தரீ்மய ற்ட்ட தரிசு நற்றும் தரீ்மய ற்டளத தரிசு 

ழங்கின் ஆக்பநளணம், யிதழக்கப்டும் தரீ்மய, தண்டத் தரீ்மய, உள்ளுயர் 

வநல்யரிகள் ஆகழனயற்ம இதழல் கணக்கழட வயண்டும். 

  ிரிவு-2 : இதப இங்கள் அதளயது புன்கசய் ழங்களுக்கு யிதழக்கப்டும் தரீ்மய, 

ஜளஸ்தழ அபளதம், பும்வளக்கு ழங்களுக்கு யிதழக்கப்டும் தண்ணரீ் தரீ்மய 

நற்றும் அபளதபம், வநல்யரிகள் ஆகழனயற்ம இதழல் களண்ிக்க வயண்டும்.  

கழபளநக் கணக்கு ண் 8A, 8B: 

  கழபளநக் கணக்கு 8 – இபண்டு ிரிவுகமக் ககளண்டது. 

  8A : பதல் ிரிவு பதல் யகுப்பு ீர் ழமகமப் ற்ழன யியபங்கள் . 

  8B : இக்கணக்கழல் நற் ீர் ழமகள் ற்ழன யியபங்கள் அடங்கும். 

  இக்கணக்கு பம் ீர்ளச ஆதளபத்தழன் பம் அபசுக்கு யரும் யருயளய்கள 

தபத்தரீ்மய, தண்ணரீ் தரீ்மய, தரீ்மய ஜளஸ்தழ, அபளதத் தரீ்மய, கூடுதல் ன்கசய் 

தரீ்மய(Additional Assessment) நற்றும் கூடுதல் தண்ணரீ் தரீ்மய ஆகழனயற்ம இந்தக் 

கணக்குக்கு ககளண்டுயப வயண்டும்.  

கணக்கு ண் 9A 

  இந்தக் கணக்கு தநழழ்ளடு கூடுதல் தரீ்மய நற்றும் கூடுதல் தண்ணரீ் யரி 

சட்டத்தழன் கவழ் யிதழக்கப்டும் யருயளனிம களண்ிக்கும் தழவயடு ஆகும். 

  இக்கணக்மகப் ளய்ச்சல் ஆதளபம் யளரினளக ளத வயண்டும்.  
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கணக்கு ண் 10: 

  இந்தக் கணக்கு இரு ிரிவுகளகப் பளநரிக்கப்டுகழது.  

கணக்கு – 10 – இல் 1 ிரிவு: 

  ட்டளயளரினள ழயரி தழட்டத்தழமக் களண்ிக்கும் சழட்டளயளகும். 

  ழயரி தழட்டம் படிந்தவுடவவன இக்கணக்கழம வநற்ககளண்டு 

பளநரிப்புக்களக யருயளய்த் துமக்கு இபண்டு ிபதழகள் யமங்கப்டுகழது. 

  பதல்ிபதழ கழபளந ழர்யளக அலுயரிடபம் இபண்டளம் ிபதழ யட்டளட்சழனர் 

அலுயகத்தழலும் பளநரிக்கப்டுகழன். 

  இப்தழவயடு ட்டளயளரினளக ளதப்ட வயண்டும். 

  இந்தக் கணக்மக 5-ஆண்டுகளுக்கு எரு பம ளத வயண்டும்.  

கணக்கு ண்10-இல் 2-ஆம் ிரிவு: 

  ட்டள யளரினளக மகப்ற்ழல் உள் ழங்களுக்கு யிதழக்கப்ட வயண்டின 

ல்வயறு யமக தரீ்மய இங்கின் யியபத்மதக் களட்டும் தழவயடளகும். 

  இந்தப் தழவயட்டில் ட்டள யளரினள யிஸ்தபீணம், தரீ்மய தள்ளுடிகள், ழகபத் 

தரீ்மய, சழ ஜளஸ்தழ, தரீ்மய ஜளஸ்தழ, புன்கசய், ன்கசய் தரீ்மய, கமழவுகள், ழகபத் 

தரீ்மய, உள்ளூர் வநல்யரிகள் ஆகழனயற்மக் கணக்கழட வயண்டும்.  

கழபளநக் கணக்கு ண் 10A: 

  இந்தக் கணக்கு கழபளநக் கணக்கு 19-இல் (இப்பு/ிப்பு தழவயடு) தழவு 

கசய்னப்ட்ட யியபங்கின்டி மகப்ற்றுதளபர் னளவபனும் இந்துயிட்டளல் அயர் 

கனமப மகப்ற்ழல் இருந்து ீக்கவும் அயருக்குண்டள யளரிசுதளபர்கள் கனரில் 

தழவு கசய்னவும் கழபளந ழர்யளக அலுயபளல் அனுப்ப்டும் ட்டினல் ஆகும்.  

3.ழ அமய – ழயரித்தழட்டம் – தரீ்மய யிதழப்பு: 

 

ழ அமய: 

  எரு ழ அமய புத்தழன் எரு ளகவநள அல்து ளகங்கவள அதழக 

பப்புமடனதளக இருந்தளல் ழ எப்மட, ழ டுப்பு, ழ நளற்ம் நற்றும் இதப 

களபணங்களுக்கு ழம் வதமயப்டும் வளது அந்த ழத்மத திவன தழன 

வயண்டிபள்து. 

  வநற்கண்ட வர்யில், எரு பும் 20 கலக்டர் அல்து அதற்கு வநற்ட்வடள 

இருந்தளலும் சம்ந்தப்ட்ட ழ அமய புத்தழம(Sub-division) உட்ிரிவு 
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கசய்யதற்குப் தழளக அமயகளுக்கு தி ல்மகள் குழப்ிட்டு யமபடம் 

தனளரித்து அமயகம புதழன அமய survey ண்ணளகப் தழன வயண்டும். 

  புதழதளக உருயளக்கப்ட உள் புங்களுக்கு அந்தக் கழபளநத்தழல் கமடசழனளக 

தழயளகழபள் பு ண்ணில் இருந்து கதளடர்ச்சழனளக ண்கள் ககளடுக்க 

வயண்டும். 

  ிரியிம கசய்த ழ அமய புத்தழன் நீதழப் ளகத்தழற்கு அதன் அசல் 

ண்மணவன இடவயண்டும். 

  கவழ்க்கண்டமய தநழழ்ளடு 1923 யருடம் 8-ஆயது சட்டத்தழன்டி 

டயடிக்மகக்குட்ட்டமயனளகும். 

  தற்வளதுள் ழ அமய புங்கிருந்து ற்டுத்தப்டும் புதழன ழ அமய 

புங்கள் சம்நந்தநளகவும் 

  தற்வளதுள் ழ அமய புங்கின் ல்மகில் கசய்னப்டும் நளறுதல்கள் 

சம்நந்தநளகவும் 

  பும்வளக்கு ல்மகமப் ளதழக்கும் உட்ிரிவுகள் சம்ந்தநளகவும் 

  தரீ்மய யிதழக்கப்ட்ட யமகனிழருந்து பும்வளக்களக நளற்றுயதளல் ற்டும் 

ல்ம யமபனறுப்புகள் சம்ந்தநளகவும்(ழ டுப்பு)  

 

 

4. யருயளய் தழவு நளற்ங்கள் – பமகள்: 

 

  யருயளய் ழம ஆமண ண்: 31-இல் கண்ட யிதழபமகின்டி ட்டள 

நளற்ங்கள் வநற்ககளள்ப்டுகழன்.  

ட்டள நளற்றுதல் 

  உரிமநனளர்கள் தளங்களகவய தங்கள் உரிமநமன நளற்ழயிடுதல் 

  ீதழநன்ங்கின் தரீ்ப்புகள் நற்றும் யருயளய்த் துமனிரின் யிற்மகளல் 

நளறுதல் 

  யளரிசுதளபருக்கு சட்ட பமனிளல் நளறுதல்  பன்று யமகப்டும். 

  உரிமநனளர்கள் தளங்களகவய தங்கள் உரிமநமன நளற்ழ யிடுதல் 

  ழத்தழன் ட்டளதளபர் தன் ழத்மத திகனளருயருக்கு யிற்ம கசய்தல் 

அல்து தளம் ககளடுத்தல். 
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  நற்களருயர் ழத்துடன் தன் ழத்மத ரியர்த்தம கசய்தல். 

  திர் தன் ழத்தழன் உரிமநமன அபசுக்கு யிட்டு யிடுதல். 

  ழங்கம ளகப்ிரியிம கசய்தல். 

  ழங்கம அயபயர் ங்கழற்கு ற் உட்ிரிவு கசய்தல். 

  தினளர் ழங்கின் ன்கசய்/புன்கசய் யமகப்ளடுகம நளற்றுதல்.  

ீதழநன்ங்கின் தரீ்ப்புகள் நற்றும் யருயளய்த்துமனின் யிற்மகளல் 

நளறுதல்: 

  ீதழநன்த்தழன் தரீ்ப்புகளல் ழ உரிமந நளறுடுதல். 

  ீதழநன்த்தளல் ழங்கள் யிற்கப்டுதல். 

  அபசு யரி ளக்கழக்களக தினளர் ழங்கம அபசு ம் யிட்டு அபசு யளங்கழனது / 

அதம தி ருக்கு ம் யிடுயது. 

  ழகநடுப்பு பநளக, தினளர் ழங்கள் டுக்கப்டுதல். 

  யளரிசு இல்ளததளல் அபசுக்கு யபப்கற் கசளத்துக்கள்.  

யளரிசுதளபருக்குச் சட்ட பமனிளல் நளறுதல்: 

  யளரிசுதளபர்களுக்கு தழவு நளற்ம் கசய்தல். 

 

5.ழச்சவர்தழருத்தம்: 

 

  யியசளன ழ உமடமநகில் ற்த்தளழ்வுகம ீக்கழ, மமகளுக்கு ழம் 

யமங்கும் வளக்கத்தழற்களக, தநழழ்ளடு ழச்சவர்தழருத்த சட்டம் 1961(தநழழ்ளடு 

சட்டம் 58/61) இனற்ப்ட்டது. 

இத்தழட்டத்தழன்டி அநழல் உள் உச்சயபம்பு 

  5 ர்கள் ககளண்ட எரு குடும்த்தழற்கு – 15 தப க்கர் 

  எவ்கயளரு கூடுதல் உறுப்ிருக்கு – 5 தப க்கர் 

  கநளத்த உச்சயபம்பு – 30 தப க்கர் 

  1-3-1972-இல் இருந்த ம்கங்களுக்கு(Trust) – 5 தப க்கர்  

குழப்பு: எரு தப க்கர் ன்து ழத்தழன் தரீ்மயக் ககளண்டு ழர்ணனம் 

கசய்னப்டுகழது. இது எரு சளதளபண க்கருக்கும் குமயளகவயள (அ) 

அதழகநளகவயள இருக்கும். 
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  1-3-1972-க்குப் ிகு ந்த ம்கபம் யியசளன ழங்கள் கறுயதற்கு தமட 

கசய்னப்ட்டுள்து. 

  சட்டப்ிரிவு 37-B-னின் கவழ் அபசழன் அனுநதழ கற்று கல்யி நற்றும் நருத்துயநம 

வளக்கங்களுக்களக ம்ட்டுவந ழங்கள் யளங்களம். 

  சட்டப்ிரிவு 37-A-னின் கவழ் அபசழன் அனுநதழ கற்று கதளமழல் நற்றும் யணிக 

வளக்கங்களுக்களக ழங்கள் யளங்களம்.  

VAO-யின் கடமநகள் 

  ழச் சவர்த்தழருத்த சட்டப்டி உச்ச யபம்புக்குவநல் ழங்கம மயத்தழருக்கழன் 

ழ உரிமநனளர்/ழறுயங்கின் ட்டினம உதயி ஆமணனருக்கு கழபளநக் 

கணக்குகிச்ன் கல்களுடன் அனுப் வயண்டும். 

  எப்மட கசய்னப்ட்ட ின்பு யிதழ யிக்கு அிக்கப்ட்ட இங்கில்(வதளப்பு 

பதழனமய) ழந்தமகள் நீப்ட்டளல், அதம ழச் சவர்தழருத்த உதயி 
ஆமணனருக்கு கதரினப்டுத்த வயண்டும். 

6.குடியளபளச் சட்டங்கள்: 

 

  இபனத்துயளரி ிரியிர் ன்யர் அபசு ழங்கம யியசளனம் கசய்து 

அயற்ழற்கள யரிமன வபடினளக கட்டி இமடத்தபகர்கள் யரும் இல்ளநல் 

உரிமநமன அனுயிப்வத ஆகும்.  

1955-ஆம் ஆண்டு தநழழ்ளடு னிரிடும் குத்தமகத்தளபர் ளதுகளப்புச் சட்டம்: 

(தநழழ்ளடு சட்டம் 22/55) 

  இச்சட்டம் குத்தமகத்தளபர்கள், குத்தமகத் கதளமகமன கசலுத்தளநழருப்து 

நற்றும் னிர்களுக்கு தஙீ்கு யிமயிப்து வளன் களபணங்கமத் தயிப வயறு 

களபணங்களுக்களக குத்தமகத்தளபர்கம அயர்கள் சளகுடி கசய்பம் 

ழத்தழழருந்து கயிவனற்ப்டுயமத தடுப்தற்கு இச்சட்டம் உதயி கசய்கழது.  

1956-ஆம் ஆண்டின் தநழழ்ளடு சளகுடி குத்தமகதளபர்கள் (ழனளன குத்தமக 

கசலுத்துதல் சட்டம்). 

  இச்சட்டத்தழன் டி சளகுடி குத்தமகத்தளபர்கள் ழ கசளந்தக்களபர்களுக்கு 

கநளத்த யிமச்சழல் 25% குத்தமகமன கசலுத்த இச்சட்டம் யமழயகுக்கழது.  
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1961-ஆம் ஆண்டு தநழழ்ளடு களது ம்கங்க்ள்(Public Trust)(வயளண்மந 

ழங்கின் ழர்யளகம் (ந) எளங்குடுத்துதல்) சட்டம்.(தநழழ்ளடு சட்டம் 57\61) 

  ம்கங்கள்(Trust) தங்களுமடன கசளந்த சளகுடிக்கு 20 தப க்கர் ழத்மத நட்டும் 

மயத்துக் ககளண்டு, அதற்கு வநல் உள் ழத்மத கட்டளனநளக ிருக்கு 

குத்தமகக்கு யிடவும் யமக கசய்னப்ட்டுள்து.  

1969-ஆம் ஆண்டில் தநழழ்ளடு வயளண்ந ழங்கள்(குத்தமக உரிமநகள் 

ஆயணம்) 

  இச்சட்ட்த்தழன் கவழ் யட்டளட்சழனர், ஆமணக்கு தழபளகத் கதளடபப்டும் யமக்கு 

நனுக்கம யிசளபமண கசய்து துமண ஆட்சழனர் ழமனில் வநல்பமனீடு 

அதழகளரிகளகச் கசனல்ட்டு யருகழன்ர் 

  குத்தமகதளபபளக தழவு கசய்யதற்கள வகளரிக்மககள் 

யபப்கற்தும்/ட்டளதளபர்கமபம் நனுதளபமபபம் யிசளபமண கசய்தும் தக்க 

ஆதளபங்களுடன் சளட்சழகமப் ரிசவம கசய்து கழபளந ழர்யளக அலுயமப 

யிசளபமண கசய்தும், இறுதழனள உத்தபமய யட்டளட்சழனர் யமங்குயளர். 

  குத்தமகதளபர் தழவயடு என்ம கழபளந ழர்யளக அலுயர் பளநரிக்க வயண்டுந, 

அடங்கழல் கம் 7-இல் சழயப்பு மநனளல் குத்தமகதளபர் கனர், குத்தமக கதளமக 

ஆகழன யியபங்கம கழபளந ழர்யளக அலுயர் தழன வயண்டும்.  

 

7.யருயளய்த் தரீ்யளனம் [ஜநளந்தழ]: 

 

  ஜமீ நளதம் பதல் கதளடங்கழ அடுத்த ஆண்டு ஜனீ் 30-ஆம் வததழ யமப உள் 

யருயளய்த் துமனின் களம் சழ ஆண்டு ப்டும்  

சழ ஆண்டு வதளன்ழன களம் 

  பதளம் அபசர் அக்ர் களத்தழல் ழயரி ணத்மதப் ிரித்து ளர்ப்தற்கு சழ 
ஆண்டு ன் எரு கணக்கு ஆண்டு வதளன்ழனது. 

  இது யட இந்தழனளயில் நட்டுவந இருந்தது. ின்பு ஆட்சழக்கு யந்த ரளஜலளன் 

ஆட்சழக் களத்தழல் கதன் இந்தழனளயிலும் ற்டுத்தப்ட்டது. 

  சழ ஆண்டு பன்பு உள் களத்தழல் ஆடி நளதம் என்ளம் வததழ பதல் 

கதளடங்கழனது. 

  ின்பு ஆங்கழவனர் ஆட்சழக்களத்தழல் இமய ஜமீ 1-ஆம் வததழ பதல் தற்வளது 

யமப ின்ற்ப்ட்டு யருகழது.  
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யருயளய்த் தரீ்யளனம் (ஜநளந்தழ) 

  எரு சழ ஆண்டில் யருயளய்த் துமனில் ழயரி நற்றும் கழபளநக் 

கணக்குகம சழ ஆண்டு ன் பமனில் பளநரித்து படிக்கப்டுகழதள 

ன்தம ஆய்வு கசய்யது ஆகும். 

  அபசுக்குச் கசளந்தநள ழங்கில் ழயரி, தண்ணரீ் தரீ்மய, பும்வளக்கு ழ 

ஆக்பநணத் தரீ்மய, அபளதம் நற்றும் உள்ளூர் யரிகள் நபத்தரீ்மய ஆகழனமய 

பமனளக கணக்கழடப்ட்டு, கழபளந கணக்குகள் தனளர் கசய்னப்ட்டுள்யள 

ன்தமபம் 

  களருளதளப யர்ச்சழக்கும் புள்ி யியபங்கள் தக்கபமனில் 

தபப்ட்டுள்யள ன்மதபம் சரிளர்க்கும் வளக்கத்துடன் டத்தப்டும் ஆய்வு 

“யருயளய்த் தரீ்யளனம்” ஆகும். 

  யருயளய்த் தரீ்யளனம் களதுயளக ப்பல் நளதம் கதளடங்கழ ஜனீ் நளதம் யமப 

மடகறும். 

  ஜநளந்தழக்கள யட்ட யளரினளக நற்றும் கழபளந யளரினளக ழகழ்ச்சழ ழபல் தனளர் 

கசய்னப்ட்டு நளயட்ட ஆட்சழனரின் எப்புதலுடன் நளயட்ட அபசழதமழல் யிம்பம் 

கசய்னப்டும். 

  துமண ஆட்சழனர் ழமக்குச் சநநள அலுயர்கள் எவ்கயளரு யட்டத்தழலும் 

தரீ்யளனத்மத டத்த அலுயர்களக ழனநழக்கப்டுகழளர்கள். 

 

8.ழ எப்மட நற்றும் யடீ்டுநம எப்மட 

 

1. ழ எப்மட 

  கழபளநப்பு நக்கள் யியசளனத்மதபம் அதமச் சளர்ந்த வயமமனபம் ம்ி 
யளழ்ந்து யருகழன்ர். ஆளல் அமயருக்கும் ழம் இருப்தழல்ம. வய 

யியசளனத்தழற்கு னன்டக்கூடின ழங்கம ழநற் மமகளுக்கு அபசு 

யமங்கழ யருகழது. 

  இத்தழட்டம் யியசளன ழ எப்மட யருயளய் ழர்யளக ஆமண 15-இன் கவழ் 

கசனல்டுகழது. 

  கவழ்க்களணும் பன்னுரிமநகள் யடீ்டுநம நற்றும் ழ எப்மட கசய்யதழல் 

ின்ற்ப்டுகழது. 
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  ல்ம ளதுகளப்புப்மட யரீ்ர் நற்றும் இபளணுயப்மட உள்ட பப்மடனில் 

ணினில் இருந்தவளது உனிரிமந்தயர்கள் அல்து கசனழமந்தயர்கின் 

குடும்ங்கள். 

  ஆதழ தழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிர். 

  யிடுயிக்கப்ட்ட ககளத்தடிமநகள். 

  பன்ளள் இபளணுயத்தழர். 

  ழநற் மமகள்.  

எப்மட யிதழகள்: 

  குடும் ஆண்டு யருநளம் கழபளநப்புத்தழல் ரூ.16,000/-க்கும் கர்ப்புத்தழல் 

ரூ.24,000/-க்கும் குமயளயர்களுக்கு இயச ழ எப்மட கசய்னப்டுகழது. 

(அபசு ஆமண(ழம) ண்:287 – யருயளய்த்தும –ளள் 31.5.2000) 

  கன்ினளகுநரி நளயட்டம் ீங்களக இதப நளயட்டங்கில் எப்மட 

கசய்னப்டும் ழத்தழன் பப்வு அயர் ற்கவய மயத்தழருக்கும் ழப்பப்பும், 

எப்மட பப்பும் வசர்த்து 3 க்கர் புன்கசய் அல்து 1.5 க்கர் ன்கசய் ன் 

யபம்புக்குட்ட்டு கசய்னப்டுகழது. 

  கன்ினளகுநரி நளயட்ட்த்தழல் நட்டும் புன்கசய் 1 க்கர் அல்து ன்கசய் 0.5 

க்கர் ன் பப்வு யபம்பு ழர்ணனிக்கப்ட்டுள்து. 

 

9.ழநளற்ம்: 

 

யருயளய் ழம ஆமண ண் 23 

  இத்தழட்டத்தழன் கவழ் அபசு பும்வளக்கு ழங்கம மநன அபசுத் துமகளுக்கு, 

யமக்கநள சந்மத நதழப்ிம யசூழத்துக் ககளண்டு ழநளற்ம் 

கசய்னப்டுகழது. 

  ள்ிக் கட்டடங்கள், நருத்துயநமகள் ஆபம் சுகளதளப ழமனங்கள் வளன் 

யணிக வளக்கநழல்ளத களபணங்களுக்களக ழக்கழபனநழன்ழ, ழநதழப்பு யசூல் 

நட்டும் கசய்து ககளண்டு ழநளற்ம் கசய்னப்டுகழது.  

யருயளய் ழம ஆமண ண் 24 

  களது வளக்கங்களுக்களகவும் சபதளன ம பன்வற்றுயதற்களகவும் அபசு 

சளர்பு ழறுயங்கள், உள்ளட்சழ அமநப்புகள் வளன்மய ல்கமக்கமகங்கள், 
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தகயல் கதளமழல்தட்ப் பூங்களக்கள் நற்றும் இதப கதளமழல் ழறுயங்களுக்கு சழ 

ழந்தமகளுக்குட்ட்டு அபசு ழங்கம உரிமந நளற்ம் கசய்கழன். 

  ந்த வளக்கத்தழற்களக ழநளற்ம் கசய்னப்ட்டவதள, அயற்ழற்களக 

பளமநனளகப் னன்டுத்தப்டளத ட்சத்தழல் அத்தமகன ழங்கள் நீப் 

கப்டும். 

  அவத வபத்தழல் உரிமந ழந்தமகள் நீப்ட்டிருப்ின் ந்தயிதநள 

இமப்ீட்டுத் கதளமகமனபம் யமங்களநல் ழங்கள் அபசளல் நீப் கப்டும்.  

கழபளந ழர்யளக அலுயரின் ணிகள்: 

  ழநளற்ம் வர்யில், வகட்புத் துமக்கு ழம் யமங்குயது குழத்து, கழபளநத்தழல் 

தண்வடளபள பம் கழபளந ழர்யளக அலுயர் யிம்பம் கசய்ன வயண்டும். 

  களதுநக்கிடம் ஆட்வசமண இல்ம ன்மத உறுதழ கசய்து ககளள் 

வயண்டும். 

  வநலும் ழத்தழன் சந்மத நதழப்ிம ழர்ணனம் கசய்ன அக்கம் க்கத்தழலுள் 

ழங்கின் உண்மந நதழப்ிம கதரியிக்க வயண்டும். 

10.ழ டுப்பு: 

 

  அபசுத் துமகள் / அபசு ழறுயங்களுக்கு களது வளக்கத்தழற்களக ழங்கள் 

வதமயப்டுகழன். அவ்யளறு வதமயப்டும் வளது அபசு ழங்கள் 

இல்ளயிட்டளல், 1894- ஆம் ஆண்டு ழ டுப்புச் சட்டத்தழன் கவழ் ட்டள 

ழங்கமக் மகனகப்டுத்தளம். 

  மகனகப்டுத்தும் கசனல்பமகம படிப்தற்கள கள அயகளசம் பன்று 

ஆண்டுகள். 

  அபசுக்கு நழக யிமபயளக ழங்கள் வதமயப்டும் வளது ிரிவு17(1) நற்றும் ிரிவு 

17(2)-இன் கவழ் உடடினளக ழத்மத மகனகப்டுத்தளம்.  

கழபளந ழர்யளக அலுயரின் ணிகள்: 

  ழ டுப்பு டயடிக்மககம கசனல்டுத்தும் வளது சட்டப்ிரியின் கவழ் 

யமங்கப்டும் அழயிப்புகம கழபளநத்தழல் அவ்யப்வளது யிம்பம் கசய்யதுடன் 

வளட்டீஸ்கம ழ உரிமநனளரிடம் சரினள பமனில் சளர்வு கசய்ன 

வயண்டும். 
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  ழத்தழன் உண்மநனள நதழப்ிம ழ டுப்பு அலுயருக்குத் கதரியிக்கவும், 

கழபளநக் கணக்குகள் கம யமங்குயதும் கழபளந ழர்யளக அலுயரின் 

கடமநனளகும். 

  சழ சநனங்கில் ழத்தழற்கு அதழக இமப்ீடு க, தனீ வளக்கத்துடன் 

ழநதழப்ம உனர்த்தழக் களட்டி த்தழபங்கள் தழவு கசய்னப்டுகழன். இதமக் 

கருத்தழல் ககளண்டு கழபளந ழர்யளக அலுயர் ழத்தழன் உண்மநனள நதழப்ம 

கதரியிக்க கடமநப்ட்டுள்ளர். 

11.ளச ஆதளபங்கள் தண்ணரீ் தரீ்மய பமகள்: 

 

  அபசளங்க ளச ஆதளபங்கின் பம் ளச யசதழ கக் கூடின ழங்கள் 

ன்கசய்னளகவும், நற் ழங்கள் புன்கசய் நற்றும் நளளயளரி ழங்களக 

ிரிக்கப்ட்டுள்.  

ன்கசய், புன்கசய் நற்றும் நளளயளரி மகப்ற்று ழங்கள்: 

  கரும்ளள புன்கசய் ழங்களக யமகப்ளடு கசய்னப்ட்டுள் ழங்கள் 

தினளர் கழணறுகிருந்து ளச யசதழ கற்மயனளகும். ரி உள்யளய் குதழனில் 

ீர் ிடிப்புக்கு உட்டளத ழங்களக நளளயளரி ழங்கள் அமநந்துள். 

நளளயளரி ழங்கள் புன்கசய் ழங்கம யிட சழழது வநம்ட்டிருக்கும். ரி 

உள்யளய் குதழனில் அமநந்துள்தளலும் இந்ழங்கள் ஈபத் தன்மநக் 

ககளண்டதளக இருப்தளலும் ன்கசய் னிர்கள் சளகுடி கசய்ன துயளக இருக்கும்.  

(ஆ) தரீ்மய ற்ட்ட தரிசு: 

  இது தயிப சழ ழங்கள் தரீ்மய யிதழக்கப்ட்டிருந்தும் ழயரி தழட்டத்தழன் வளது 

உரிமநக் ககளண்டளடளத ழமனில் அதம தரீ்மய ற்ட்ட தரிசுகளக 

யமகப்ளடு கசய்னப்ட்டுள்து. இத்தமகன ழங்கள் சழ நளயட்டங்கில் 

“அளதீம்” ன்றும் யமகப்ளடு கசய்னப்ட்டுள்து,  

நண்ணும் ழபம் 

  ழயரித் தழட்டத்தழன் வளது நண்ணின் வசர்க்மக அமநப்ம அனுசரித்தும் 

ழங்கின் நண் யங்கம அனுசரித்தும் ழங்கமக் குழப்ளக சழ 

யமகனில் ளகுளடுகள் கசய்கழன்ர். வநலும் அந்ழங்கள் இருக்கும் இடத்மத 

அனுசரித்தும் ீர்ப்ளச ஆதளபங்கள் தன்மநமன அனுசரித்தும் ன்கசய் தபத் 

தரீ்மய ழர்ணனம் கசய்னப்டுகழன். 
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  இந்ழங்கள் புன்கசய்னளக இருந்தளல் அமய சளமகளுக்கும் சந்மதகளுக்கும் 

அண்மநனில் உள்மத அனுசரித்து தபத் தரீ்மய ழர்ணனிக்கப்டுகழது. தபத் 

தரீ்மயமன அடுத்த ழயரித் தழட்டம் அநளக்கும் யமப நளற்ப்டுயதழல்ம.  

பதல் யகுப்பு: 

  யருடம் பளயதற்கும் தண்ணரீ் ககளடுக்க கூடினமத ழபந்தப ளச ஆதளபங்கள் 

ன்கழவளம். (மயமக, களயிரி)  

2-ஆம் யகுப்பு: 

  8 நளதம் பதல் 10 நளதங்கள் யமப சளகுடிக்கு ீர் ககளடுக்கக் கூடினது.(கரின 

ரிகள்)  

3-ஆம் யகுப்பு: 

  5 பதல் ட்டு நளதங்கள் யமப தண்ணரீ் ககளடுக்கக் கூடினமய.  

4-ஆம் யகுப்பு: 

  3 பதல் 5 நளதங்கள் யமப தண்ணரீ் ககளடுக்கக் கூடினமய.(சழழன ரிகள்)  

5-ஆம் யகுப்பு: 

  3 நளதங்களுக்குக் குமயளக தண்ணரீ் ககளடுக்கக் கூடினமய(கும், குட்மடகள்)  

ஆனக்கட்டு 

  எரு ளச ஆதளபத்தழழருந்து சளகுடிக்கு ீர் கறுயதற்களக தழவு கசய்னப்ட்ட 

ழங்கள் ஆனக்கட்டு ழங்கள் ப்டும்.  

13.அபசு ழங்கில் ஆக்பநணங்கம அகற்றும் மடபமகள்: 

 

  அபசு ழங்கில் ற்டும் ஆக்பநணங்கின் வரில் டுக்கப்ட வயண்டின 

டயடிக்மககள் குழத்து 1905-ஆம் ஆண்டின் தநழழ்ளடு ழ ஆக்கழபநணச் 

சட்டம்(தநழழ்ளடு சட்டம் III-1905) நற்றும் யருயளய் ழம ஆமண ண் 26-இல் 

யிரியள அழவுமபகள் யமங்கப்ட்டுள். 

  அபசளமண(ல்யமக) ண் 26-இல் த்தழ 7-இன் கவழ் உள் இமணப்பு 31,32-இல் 

யிரியள மடபம அழவுமபகளும், டியங்களும் ககளடுக்கப்ட்டுள். 

  ழ ஆக்பநணங்கமக் கண்டழதல் எவ்கயளரு நளதபம் னிபளய்வுப் ணிமன 

வநற்ககளள்ளும் கழபளந ழர்யளக அலுயர் பும்வளக்கு ழங்கில் வதனும் 

ஆக்பநணம் கசய்னப்ட்டமத கண்டழந்தளல் உடடினளக அடங்கழல் அதமப் 

தழவு கசய்து ககளள் வயண்டும். அதன் அடிப்மடனில் „B‟கநவநள இரு கல்கள் 
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ளதழ ிரிவு-7 வளட்டீமறபம் இரு கல்கமபம் யருயளய் ஆய்யளருக்கு 

அனுப் வயண்டும்.  

சழ யிதழ யிக்குகள் 

  கடுஞ்சளமத்தும, களதுப்ணித்தும, யத்துமக்குச் கசளந்தநள 

ல்யமக ழங்கிலும் ற்டும் ஆக்பநணங்கம அந்த்த் துமவன அகற்ழக் 

ககளள்ளம். 

  இதற்கு யருயளய்த் துமனிர் „B‟ கநவநள யமங்கக் கூடளது  2898 யருயளய் 

ளள் “13-12-1969” நற்றும் அபசளமண ண் 2021 யருயளய்த் தும ளள் 25-09-1976-இல் 

அழவுமபகள் யமங்கப்ட்டுள். 

  உள்ளட்சழ அமநப்புகளுக்குச் கசளந்தநள ழங்கில் ற்டும் 

ஆக்பநணங்கமபம் அயர்கவ அகற்ழக் ககளள்ளம்  யருயளய் ழம 

ஆமண ண் 26-10, 26-11-இல் கூப்ட்டுள்து. 

  துமபக ல்மக்குள் இருக்கும் அபசழர் ழங்கில் உள் ஆக்பநணங்கள் 

குழத்த அழக்மகமன துமபக அலுயர் நளயட்ட ஆட்சழனருக்கு அனுப் 

வயண்டும்.இவத வளல் இபனில்வய ழங்கள் குழத்து 1905-ஆம் ஆண்டின் 

சட்ட்த்தழன்டி டயடிக்மக டுக்கவயண்டும்.யருயளய் ழம ஆமண ண் 26-9, 26-

12. 

  ழ ஆக்பநணச் சட்டம் 1906-இன் 5-ஆயது ிரியின் கவழ் ஆக்பநண ழத்தழற்கு ன் 

தரீ்மய யிதழக்கக் கூடளது ன்தற்கும் ஆக்பநணத்மத ன் அகற்க் கூடளது 

ன்தற்கும் களபணம் கதரியிக்குநளறு ிரிவு 7-வளட்டீமற யருயளய் ஆய்யளர்  

14. இருப்புப் ளமதகள் கண்களணிப்புக்கு ற்ளடு கசய்தல்: 

 

  இருப்புப் ளமதகள் அமநந்தழருக்கும் கழபளநங்கின் கழபளந ழர்யளக 

அலுயர்கள் கவழ்க்கண்ட ணிகமச் கசய்ன கடமநப்ட்டயர்கள் ஆயளர்கள். 

  இருப்புப் ளமதகளுக்குச் வசதம் யிமயிக்கவயள, தண்டயளங்கில் அதற்கு 

அடினிலுள் அடிக்கட்மடகில் இருக்கும் இமணப்புக் கருயிகம 

அப்புப்டுத்தக் கூடளது ன்றும், 

  தண்டயளத்தழன் நீது கற்கமவனள இதபத் தமடகமவனள மயக்கக் கூடளது 

ன்றும், 
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  வளக்குயபத்துக்களக ற்டுத்தப்ட்டிருக்கும் இருப்புப் ளமத 

யளனில்கில்(Railway Gates) குறுக்கழடக் கூடளது ன்றும் கழபளந நக்களுக்கு 

ச்சரிக்மக கசய்ன வயண்டும். 

  இருப்புப் ளமதனில் அமநந்தழருக்கும் ளங்கம களது யமழனளக 

உவனளகழப்தளல் ற்டக் கூடின அளனங்கமபம், அது சட்ட யிவபளதநள 

கசனல் ன்மதபம் கழபளந நக்களுக்குத் கதரினப்டுத்த வயண்டும். 

  இருப்புப் ளமத வயழகளுக்குள்ளக டக்கும் குற்ங்கள் குழத்து இபனில்வய 

அதழகளரிகளுக்குத் கதரினப்டுத்துயதுடன் அயர்களுக்கு புளய்யில் உதயி 
கசய்ன வயண்டும். 

  கருநமம கய்பம் வபங்கில் தண்டயளங்கமப் ளதழக்கும் அவுக்கு 

அருகளமநனிலுள் ரிகள், களல்யளய்கள், ளங்கள் யமழனளக தண்ணரீ் 

யருவநனளளல் அதற்குண்டள தடுப்பு டயடிக்மக டுக்கவும், உரின வபத்தழல் 

பன்கச்சரிக்மகனளக இபனில்கய அதழகளரிகளுக்குத் கதரினப்டுத்தவும் 

வயண்டும். 

  தழர்ளபளத யித்துள் வரிட்டளல் உடடித் தகயல்கம உரினயர்களுக்க்கு 

அனுப்புயவதளடு, ளதழக்கப்ட்டயர்களுக்கு உதயவும் வயண்டும். 

  சட்டம் எளங்கு ககடும் வபங்கில் இருப்புப் ளமதகமக் களயல் களக்க கழபளந 

உதயினளர்கம அனுப்ி மயக்க வயண்டும்.  

கழபளந ழர்யளக அலுயர்கின் ணிகள் 

  கழபளநத்தழல் சட்டம் எளங்மக ழம ளட்டுயதழல் கழபளந ழர்யளக அலுயர் 

கடமநப்ட்டுள்ளர். 

15.ககளம, தற்ககளம, அசளதளபண நபணம் ழகளம் வளது கழபளந ழர்யளக 

அலுயர் வநற்ககளள் வயண்டின டயடிக்மககள்: 

 

  வநற்கண்ட சம்யம் ழகளம் வளது, சம்யத்மதத் கதரியத்த தகயளரிடம் 

ளத்து பநள யளக்குபம் கற்று, சம்யம் டந்த இடத்மத ளர்மயனிட்டும் 

ிவபதத்தழன் தன்மந குழத்து களயல்துமக்கு அழக்மக அனுப் வயண்டும். 

  குழப்பு: கழபளந ழர்யளக அலுயர் நப யிசளபமண வநற்ககளள்க் கூடளது. 

  ககளம, தற்ககளம, அசளதளபண நபணம் ற்டும் ழகழ்யில் 

களயல்துமனிர் குற்யினல் கசனல் டுயருக்குத் (Exective Magistrates) தகயல் 

கதரியிப்ளர். அயர் குற்யினல் டயடிக்மக சட்டம் 
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  ிரிவுகள் 174 நற்றும் 176-இன் டி ிவபத யிசளபமண வநற்ககளள்யளர். 

  குற்யினல் கசனல் டுயர் யிசளபமணனின் களது கழபளந ழர்யளக அலுயர் 

உடிருந்து ற்ளடுகளும் உதயிகளு கசய்தல் வயண்டும்.  

ககளம, அசளதளபண நபணம் ழகளம் வளது; 

ககளம: 

  உள்வளக்கத்தழற்களக அல்து ஆதளனத்தழற்களக ககளல் வயண்டும் ன்கழ 

ண்ணத்தழல் ககளம கசய்னப்டுயதற்கு இ.ி.வகள-302-இன்டி யிசளபமண 

வநற்ககளள்யளர்.  

அசளதளபண நபணம்: 

  ககளம கசய்னப்டளநல் – வயறு யமழகில், 

  சளம யித்து 

  நழன்சளபம் தளக்கழ இப்பு 

  சுயர் யிளந்து இப்பு 

  யிங்குகளல் ற்டும் இமப்பு 

  வளன் அசளதளபண நபணத்தழன் வளது இ.ி.வகள-304-இன்டி யிசளபமண 

வநற்ககளள்யளர்,  

தூக்கழளல் ற்டும் நபணம்: 

  கழபளந ழர்யளக அலுயர் – தம் அழக்மகமன களயல்துமனிருக்கு அிக்கும் 

வளது கயிக்க வயண்டினமயகள். 

16. புமதனல்: 

 

  „புமதனல்‟ ன்து பூநழனில் நமந்தழருக்கும் களருள். புமதனல் களருள்கம 

வ்யளறு மகனளண்டு டயடிக்மககம வநற்ககளள்யது ன்து இந்தழன 

புமதகளருள் சட்டம் 1878 நற்றும் யருயளய் ழம ஆமண ண் 197-இன் கவளம் 

யமழகளட்டுதல்கள் யகுக்கப்ட்டுள்.  

புமதனல் கண்கடடுப்பு கதளடர்ளக VAO-யின் கடமநகளும் களறுப்புகளும் 

  புமதனல் கண்கடடுக்கப்ட்டது கதரிந்தவுடன் புமதனமக் மகப்ற்ழ 
யட்டளட்சழனருக்கு அழக்மக அனுப்ி, மகப்ற்ப்ட்ட புமதனமபம் எப்மடக்க 

வயண்டும். 
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  புமதனமக் கண்கடடுத்தயர்கள் புமதனம நமத்து, அதின் 

கநய்த்தன்மநமன நளற் டயடிக்மககள் டுத்தளல், அவ்யிபம் கதரின 

யந்தவுடன் களயல்துமனிரின் பனற்சழபடன் அதமத் தடுத்து ழறுத்தழ 
களருள்கம நீட்டு யட்டளட்சழனரிடம் எப்மடக்க வயண்டும். (கநய்த்தன்மநமன 

நளற்றுதல் – தங்கச் சழமகள், கசங்கள், களற்களசுகள், கயள்ிப் களருட்கள் 

வளன்யற்ம இபகசழனநளக களன்வயம கசய்வயளரின் துமணபடன் உருக்க 

டயடிக்மக வநற்ககளள்ளுதல்)  

யட்டளட்சழனருக்கு VAO – அனுப் வயண்டின தகயல்கள் 

  புமதனல் கண்கடடுத்தயர் கனர் நற்றும் பகயரி 

  கண்கடடுத்த ளள், வபம் நற்றும் ம்பமனில் புமதனல் கண்கடடுக்கப்ட்டது 

  புமதனல் கண்கடடுக்கப்ட்ட கழபளநம், பு ண், புமதனல் கண்கடடுக்கப்ட்ட 

வளது உடிருந்த ர்கள் ற்ழன யிபங்கள் 

  புமதனழன் தன்மந : - தங்கம், கயள்ி, உவளகம், ம்களன் சழமகள் 

ளணனம், யபளற்றுச் சழன்ங்கள், சழமகள், கல்கயட்டுகள் நற்றும் கமதட்ம் 

யளய்ந்த களருள்கள். 

  ஆன யளகத்தழல் கண்கடடுக்கப்டும் பூமசக்குரின அல்து பூமசக்கு 

வதமயனில்ளத சழமகள் நற்றும் பூமசப்களருட்கம மகனகப்டுத்தும் வளது 

நழகவும் கயத்துடன் சட்டம் எளங்கு ிபச்சம ற்டளநல் ளர்த்துக் 

ககளள்யவதளடு உடன் யட்டளட்சழனருக்குத் தகயல் அிக்க வயண்டும்.  

 

 

17.ிப்பு, இப்பு தழவுச் சட்டம் நற்றும் யிதழகள்: 

 

  கழபளநப் ஞ்சளனத்துக்கள ிப்புகள் நற்றும் இப்புகள் தழயளபளக கழபளந 

ழர்யளக அலுயர் ழனநழக்கப்ட்டுள்ளர். 

  ிப்பு / இப்புக்களப் தழவுகள் – வநற்ககளள் கழபளந ழர்யளக அலுயர் 

அதற்கள சட்டம் நற்றும் யிதழகம கதரிந்து ககளள் வயண்டும்.  

ிப்பு: 

  எரு குமந்மதனின் பதல் உரிமந, ிப்பு தழவுதளன்.  

ிப்பு / இப்புக்கள சட்டம் : 
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  1969-ஆம் ஆண்டின் ிப்புகள் நற்றும் இப்புகள் சட்டம்(நத்தழனச் சட்டம் 18/1969) 

  தநழழ்ளட்டில் 2000-ஆம் ஆண்டில் ிப்புகள் நற்றும் இப்புகள் தழவு 

கட்டளனநளக்கப்ட்டுள்து, 

  தநழழ்ளட்டில் தழருத்தழனமநக்கப்ட்ட புதழன கசனல்தழட்டம் (Revamped system). 

தநழழ்ளட்டில் 01-01-2000 பதல் கசனல்ட்டு யருகழது.  

2000-ஆம் ஆண்டில் ிப்பு / இப்பு ற்ழ புதழன தழட்டத்தழன் வளக்கங்கள்: 

  தழவயடுகள், அழக்மக கசய்பம் டியங்கள் நற்றும் நளதளந்தழப அழக்மக 

டியங்கம என்ரு டுத்துதல். 

  ிப்பு, இப்பு தழவயடுகம ிதழல் பளநரித்தல். 

  அடிப்மட தழயளர்கின் (Primary Registrars)வயமப்ளுயிமக் குமத்தல். 

  நளதளந்தழப அழக்மககம ிதழல் கதளகுப்தற்கும் நற்றும் அனுப்புயதற்கும் 

2000-ஆம் ஆண்டு ிப்பு, இப்பு சட்டம் ககளண்டு யபப்ட்டது.  

ிப்பு இப்பு தழவு கசய்ன அதழகளபம் கற் துமகள்: 

  1969-ஆம் ஆண்டில் ிப்பு, இப்பு தழவுச்சட்டம் கசனல்டுத்தும் தும, களதுச் 

சுகளதளபத்துமனளக இருந்தது. 

  களதுச் சுகளதளபம் நற்றும் களப்பு நருந்து இனக்குர், தநழமகத்தழன் ிப்பு, இப்பு, 

தழ பதன்மநப் தழயளர் ஆயளர்.  

தற்வளது ிப்பு, இப்பு தழபம் துமகள்: 

  கழபளநப் ஞ்சளனத்து – யருயளய்த் தும (கழபளந ழர்யளக அலுயர்). 

  சழப்பு ஊபளட்சழ – சழப்பு ஊபளட்சழத் தும. 

21.யிமளக்கள் நற்றும் களது அபசு யிமளக்கின் வளது கழபளந ழர்யளக 

அலுயரின் பக்கழனப் ணிகள்: 

 

  கழபளநத்தழல் ழகளம் பக்கழன யிமளக்கில் கழபளந ழர்யளக அலுயர்களுக்வக 

ரியட்டம் கசய்து நரினளமத கசய்யர். 

  கழபளநத்தழல் ழகளம் யிமளக்கில் கழபளந ழர்யளக அலுயவப சட்டம் எளங்கு 

ககடளநல் மடக பள ளதுகளப்பு டயடிக்மககம வநற்ககளள் வயண்டும். 

  கழபளநத்தழல் களதுநக்கின் அமநதழமன ளதுகளக்கும் களருட்டு அனுசரிக்கும் 

டயடிக்மககளுக்கு களயல் ணி ன்று கனர். 
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  கழபளந ழர்யளக அலுயர் நற்றும் கழபளந ல்மக்குட்ட்டுள் களயல் ழமன 

களயல்தும அலுயர்களுக்கு என்றுட்டு எருங்கழமணந்து கழபளநப் 

களதுநக்கின் களது அமநதழ களத்தழட பஸ்ப ஆவளசமகமபம் 

உதயிகமபம் கசய்து ககளள்யது நழகவும் அயசழனம். 

  கழபளந யிமளயில் ற்டும் சளதழப் ிரியிர் சண்மட, நதச்சண்மட வளன்மய 

மடகறும் வளது கழபளந ழர்யளக அலுயர் ழர்யளகத் துமக்கு யருயளய் 

ஆய்யளர் பம் யட்டளட்சழனருக்கும் யட்டளட்சழனர் வகளட்டளட்சழனருக்கும், 

வகளட்டளட்சழனர் நளயட்ட ஆட்சழனருக்கும் கதரியிக்க வயண்டும். 

  வதர் தழருயிமள, கழழஸ்துயர் வதயளன தழருயிமள, நசூதழகள் உள் குதழகில் 

அடிக்கடி இந்த ழகழ்வுகள் அடிக்கடி டக்கும்.  

கழபளந ஊபடங்கு உத்தபவு: 

கழபளநத்தழல் நக்கின் ழம சவர்குமந்து சளதழச் சண்மட, நதச்சண்மட 

மடகறும் வளது 144-இன் டி ஊபடங்கு உத்தபமய நளயட்ட ஆட்சழனர் ிப்ித்து, 

களயல்துமனிர் களயளிகம மயத்து அமநதழ ழகளம் யமப தமட ஆமண 

144- யிக்களநல் மயத்தழருப்ளர்.  

தமட ஆமண 144 ிப்ிக்கும் வளது கழபளந ழர்யளக அலுயரின் கடமநகள்: 

  இபண்டு சளதழ அல்து நதம் சளர்ளக சண்மட டக்கும் களபணம் அழந்து 

அயர்கமப் ற்ழ யிசளபமண கசய்து அயர்கள் ற்ழ ஏர் அழக்மக தனளரிக்க 

வயண்டும். 

  இரு தபப்ிமபபம் (Peace Meeting) கழபளந ிபபகர் தமமநனிவள யட்டளட்சழனர் 

பன்ிமனிவள வச்சு டத்தழ அமநதழ ழம ளடுட வயண்டும். 

  அப்டி அமநதழ ழகமளத ழமனில் வகளட்டளட்சழனர் பன்ிமனில் அமநதழக் 

கூட்டம் (Peace Meeting) டத்தழ அமநதழ ழய ளடுட வயண்டும். 

25.ஆதழ தழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிர் 

 

  நளயட்டம் வதளறும் ஆதழதழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிர்  அலுயர் நற்றும் 

நளயட்ட ிற்ட்வடளர்  அலுயர் ஆகழன ணினிடங்களும் அயர்களுக்கு உதயி 
புரினக் வகளட்ட அயில் தி யட்டளட்சழனர் ணினிடங்களும் 

ற்டுத்தப்ட்டுள். 

  ஆதழதழபளயிடர்களுக்கு யமங்கப்டும் யடீ்டுநம எப்மட, ழ எப்மட, 

யடீ்டுநம நற்றும் சுடுகளடு நற்றும் இடுகளடு ளமதக்களக ழகநடுப்பு ஆகழன 
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இங்கில் அமத்து கழபளநக் கணக்குகின் கல்கமபம் வதமயப்டும் 

களளது தி யட்டளட்சழனருக்கு கழபளந ழர்யளக அலுயர் யமங்க வயண்டும். 

  ஆதழதழபளயிடர் நளணயர்களுக்கு யமங்கப்டும் கல்யி உதயிகள், கல்யி உதயித் 

கதளமக, இயசப் புத்தகங்கள், தங்குநழட யசதழ ஆகழனயற்ழற்குத் வதமயனள 

சளன்றுகமபம், கப்பு தழருநண உதயிகள், வயம யளய்ப்பு உதயிகள் நற்றும் 

களருளதளப வநம்ளட்டுத் தழட்டங்கள், கமய நளடுகள் யளங்குதல் 

ஆகழனயற்ழற்குத் வதமயனள உதயிகம கசய்யதுடன், இத்தழட்டங்கள் 

கயற்ழகபநளக டந்தழடவும் சம்ந்தப்ட்ட தி யட்டளட்சழனர்களுக்கு பள 

எத்துமமப்மபம் கழபளந ழர்யளக அலுயர் யமங்க வயண்டும். 

  இது வளவய ிற்ட்ட யகுப்பு சவர்நபிர் நற்றும் நழகவும் ிற்டுத்தப்ட்ட 

யகுப்மச் சளர்ந்தயர்களுக்குக் கல்யி உதயிகள் கதளமழற்கூடங்கள் அமநத்தல், 

கதளமழல் கருயிகள் யமங்குதல், கள்ர் சவபமநப்புத் தழட்டங்கள் ஆகழன தழட்டங்கள் 

சழப்ளக ழமவயற்ழடவும் கழபளந ழர்யளக அலுயர் பள எத்துமமப்பு யமங்க 

வயண்டும். 

  ஆதழ தழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிர் த்தழட்டங்கள் நற்றும் 

ிற்டுத்தப்ட்வடளர் / நழகவும் ிற்டுத்தப்ட்வடளர் / சவர்நபிருக்களக ல்வயறு 

தழட்டங்கம அபசு ழமவயற்றுயதற்குத் வதமயனள இருப்ிடச் சளன்று, 

சளதழச்சளன்று, யருநளச் சளன்று வளன் சளன்றுகளுக்களக நனுச் கசய்பம் 

நக்களுக்கு உடடினளக நனுக்கள் நீது யிசளபமண வநற்ககளண்டு தளநதநழன்ழ 
உரின பமனில் சளன்றுகள் யமங்க யருயளய் ஆய்யளர் பநளக 

யட்டளட்சழனருக்கு அழக்மக அனுப்பும் டயடிக்மகமன வநற்ககளள்யது கழபளந 

ழர்யளக அலுயரின் பக்கழனக் கடமநபம் களறுப்பும் ஆகும்.  

ஆதழ தழபளயிடர் நற்றும் மங்குடினிருக்களக யமங்கப்டும் த்தழட்டங்கள்: 

  யடீ்டுநம எப்மட 

  கதளமழற்கூடங்கள் அமநத்தல் 
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